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Hoofdstuk 1  
Competitiviteit van ondernemingen 
ondersteunen 
1. Instrumenten binnen het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)40 

1.1. Strategische Transformatiesteun 

De Strategische Transformatiesteun (STS) werd gelanceerd op 1 oktober 2013. Deze maatregel ondersteunt 
investerings- en opleidingsprojecten die in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het 
economisch weefsel in Vlaanderen. Meer specifiek gaat het om: investeringen in strategische clusters en lead 
plants in Vlaanderen; investeringen in de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo’s in 
Vlaanderen; transformerende investeringen, die belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen duurzaam 
verankeren. 

Vanaf 1 november 2016 werd het beoordelingskader aangepast ten einde de meest innovatieve 
ondernemingen te ondersteunen.  

In 2019 werden 51 steundossiers goedgekeurd voor een totaalbedrag van 32,5 miljoen euro (12,0 
investeringssteun, 19,7 opleidingssteun en 0,8 miljoen euro bonussteun voor bijkomende tewerkstelling), zie 
Tabel 8.   

Bij begrotingsopmaak 2020 werd een budget van 28 miljoen euro voorzien.  

Tabel 8 Strategische Transformatiesteun volgens provinciale verdeling (2019) 

Provincie Aantal dossiers Steunbedrag in euro 
Antwerpen 14 11.766.075,82 
Limburg 7 7.412.794,24 
Oost-Vlaanderen 9 4.385.810,73 
Vlaams-Brabant 2 1.153.888,72 
West-Vlaanderen 19 7.766.555,64 
Totaal 51 32.485.125,15 

 

  

 

40 Voor details wordt verwezen naar het Jaarverslag 2019 van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het ‘Fonds 
voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid’ 
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1.2. Kmo-portefeuille 

De kmo-portefeuille bestaat sinds 2009. Via de online kmo-portefeuille kunnen kmo’s en beoefenaars van 
vrije beroepen, met steun van de Vlaamse overheid, diensten inkopen die het ondernemerschap bevorderen.  

Vanaf 1 december 2019 werd het subsidiepercentage verminderd van 40% naar 30% voor kleine 
ondernemingen en van 30% naar 20% voor middelgrote ondernemingen. Het steunpercentage wordt 
berekend op de subsidiabele opleidings- of advieskost Sinds 1 januari 2020 geldt een maximum steunplafond 
van 7.500 euro per jaar voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen. 

Tabel 9 geeft een overzicht van de verleende steun voor steunaanvragen ingediend in 2019. In 2019 werden 
in totaal 180.642 projecten gesteund via de kmo-portefeuille, goed voor een toegekende subsidie van 
afgerond 74 miljoen euro.  

Tabel 9 Kmo-portefeuille: verdeling van subsidie en aantal steunaanvragen per dienst in 2019 (bedragen in euro) 

Dienst Aantal projecten % projecten Subsidie in euro % subsidie 

Advies 7.589 4% 17.217.361,29 23% 
Opleiding 173.053 96% 56.813.023,08 77% 
Totaal 180.642 100% 74.030.384,37 100% 

 
Bij begrotingsopmaak 2020 is er een bedrag van 40 miljoen euro voorzien. De verhouding projecten tussen 
kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen is respectievelijk 88% versus 12% van de projecten.  

1.3. Kmo-groeisubsidie 

Vanaf mei 2016 zijn de pijlers strategisch advies en coaching (van de oude kmo-portefeuille) opgegaan in de 
nieuwe kmo-groeisubsidie. Deze nieuwe subsidie bundelt strategisch ICT-advies, strategisch 
personeelsmanagementadvies, de aanwervingspremies voor strategische functies en de kmo-
haalbaarheidsstudies met starterspakket. 

Tijdens belangrijke kantelmomenten in de levensfases van een onderneming zoals een transformatie-, 
innovatie- of internationaliseringstraject, dient de onderneming een nieuwe groeistrategie uit te werken om 
haar doelstellingen te bereiken. Kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die een strategische groeisprong 
willen realiseren (via inkopen van advies of aanwerven van een strategisch medewerker) kunnen voortaan 
dus met de Kmo-groeisubsidie aan de slag. De steunvoorwaarden zijn weergegeven in Tabel 10.  

Tabel 10 Kmo-groeisubsidie: subsidieplafond en subsidiepercentage per type steun 

 Externe dienstverlening Aanwerving 
Subsidieplafond 25.000 euro 25.000 euro 
Subsidiepercentage 50% 50% 

 

Tabel 11 geeft een overzicht van de verleende steun in 2019. Bij de begrotingsopmaak 2020 werd voor dit 
instrument 12,5 miljoen euro voorzien. 

Tabel 11 Kmo-groeisubsidie: verdeling goedgekeurde dossiers naar grootte van de onderneming 

 Aantal 
dossiers 

Subsidie Aanwerving 
in euro 

Subsidie Externe 
Dienstverleners in euro 

Totale subsidie  
in euro 

Kleine onderneming 338 5.969.801,98 3.167.877,26 9.137.679,24 
Middelgrote 
onderneming 

74 1.134.000,00 906.305,46 2.040.305,46 

Totaal 412 7.103.801,98 4.074.182,72 11.177.984,70 
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In 2019 werden er 729 aanvragen ingediend. In 610 dossiers werd een beslissing genomen. Voor de 412 
positieve dossiers werd 11 miljoen euro subsidie toegekend. 

1.4. Carbon Leakage 

De compensatie voor indirecte emissiekosten is een tijdelijke compensatiesteunregeling (van 2013 tot 2020) 
om te vermijden dat bepaalde elektriciteitsintensieve bedrijven zich als gevolg van de indirecte 
emissiekosten in het kader van EU-ETS (EU Emissions Trading System) gaan delokaliseren naar landen buiten 
de Europese Unie.  

Bij begrotingsopmaak 2020 werd een budget van bijna 92,8 miljoen euro voorzien. Deze middelen zijn 
afkomstig uit het ETS-klimaatfonds. 

Tabel 12 Compensatie indirecte emissiekosten volgens provincie van de vestiging 

Provincie Goedgekeurde dossiers Steunbedrag in euro 
Antwerpen 44 19.459.602,34 
Limburg 14 7.604.561,50 
Oost-Vlaanderen 27 7.810.007,70 
Vlaams-Brabant 5 273.527,75 
West-Vlaanderen 17 789.966,32 
Totaal 107  35.937.665,61 

 

1.5. Openbare werken: nieuwe hinderpremie/sluitingspremie 

Momenteel lopen er nog drie maatregelen die financiële ondersteuning bieden aan ondernemingen die lijden 
onder de hinder van openbare werken. Voor werken gestart vóór 1 juli 2017 gelden de Rentetoelage Hinder 
Openbare Werken en de Inkomenscompensatievergoedingen Hinder Openbare Werken. Deze maatregelen 
zijn uitdovend. Voor werken gestart vanaf 1 juli 2017 kunnen getroffen ondernemingen steun genieten met 
de Hinderpremie. 

In 2017 werden de hindermaatregelen grondig gewijzigd. De hinderpremie werd ingevoerd vanaf 1 juli 2017 
als radicaal digitale maatregel, administratief eenvoudig. Bijzonder innovatief is het concept dat de 
ondernemingen die in aanmerking komen hiervan zelf worden verwittigd. De selectie gebeurt op basis van 
de authentieke bronnen GIPOD voor de hindergegevens en het KBO voor de ondernemingsgegevens. 

De hinderpremie is een financiële tussenkomst voor zelfstandigen en kleine ondernemingen met maximum 
9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken in de buurt van hun zaak. Het bedrag van 
de premie is 2.000 euro en biedt de ondernemers de kans om zich voor te bereiden op de gevolgen van de 
geplande werken.  

Wie genoodzaakt is om zijn zaak toch te sluiten als gevolg van de hinder kan vanaf de 22ste kalenderdag 
van de sluiting bijkomend gebruik maken van de sluitingspremie van 80 euro per dag. 

Ondernemers die niet in aanmerking komen voor de bovenvermelde hinderpremie en sluitingspremie 
kunnen in bepaalde gevallen toch nog een afzonderlijke sluitingspremie aanvragen. Deze sluitingspremie 
bedraagt ook 80 euro per dag en wordt toegekend vanaf de 8ste  kalenderdag van de sluiting. 

In 2019 werd aan 4.094 verschillende ondernemingen een hinderpremie uitbetaald. De totaal toegekende 
steun bedroeg 8.408.000 euro. Van de groep van ondernemingen die de hinderpremie gekregen hebben, 
hebben 155 verschillende ondernemingen ook een beroep gedaan op de sluitingspremie. Hier bedroeg de 
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steun 1.010.560 euro. In totaal hebben 14 verschillende ondernemingen gebruik gemaakt van de afzonderlijke 
sluitingspremie, waarvoor in totaal 104.960 euro steun werd toegekend. 

Tabel 13 Aantal toekenningen en budget voor premie volgens type (bedragen in miljoen euro) 

Type premie Aantal 
ondernemingen 

Aantal  
toekenningen 

Steunbedrag  
in euro 

Gemiddeld 
steunbedrag 

Hinderpremie 4.094 4.204  8.408.000 2.000 
Sluitingspremie 155 535 1.010.560 1.889 
Afzonderlijke 
sluitingspremie (groep 2) 

14 48 104.960 2.187 

Totaal 4.263 4.787 9.523.520   
 

1.6. ‘Oude’ rentetoelage als gevolg van hinder openbare werken 

In uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 kunnen zelfstandigen en kmo’s die verstoorde bereikbaarheid 
ondervinden door openbare werken, vanaf 10 juli 2007 een rentetoelage aanvragen bij het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen. Door de aanpassing van het decreet op 19 november 2010 werd deze 
steunmaatregel vanaf 1 januari 2011 uitgebreid naar bestaande beroepsleningen die voor de start van de 
openbare werken werden aangegaan. Voordien was de maatregel alleen bestemd voor nieuwe 
overbruggingskredieten. 

In 2019 werd 1 aanvraag positief beslist voor een steunbedrag van 9.381,02 euro. Daarnaast werden in dat 
jaar 17 dossiers herzien voor een steunbedrag van 50.998,21 euro. In 2019 bedroeg het totale steunbedrag 
voor deze uitdovende maatregel 60.379,23 euro.  

 

1.7. ‘Oude’ inkomenscompensatievergoedingen hinder openbare werken 

De inkomenscompensatievergoeding als gevolg van hinder door openbare werken is een maatregel die door 
de 6de staatshervorming werd overgedragen van het federale naar het Vlaamse niveau. Zelfstandigen 
kunnen bij sluiting van hun zaak omwille van openbare werken een compensatie per dag krijgen. Er loopt 
een samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap en het Participatiefonds Vlaanderen dat het 
dagelijkse beheer van de maatregel opgenomen heeft. 

Voor werken gestart vanaf 1 juli 2017 werd de inkomenscompensatiemaatregel vervangen door de 
sluitingspremie. 

Tabel 14 Kerncijfers inkomenscompensatievergoeding 

Inkomenscompensatievergoeding 2015 2016 2017 2018 2019 
Aantal goedgekeurde steundossiers 249 301 316 7 0 
Aantal goedgekeurde verlengingen 139 154 278 1 4 
Toegekend steunbudget in euro 927.045,72   1.080.537,51  1.452.339,39  286.082,43 54.987,24 
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1.8. Screen Flanders 

Sinds 2012 geeft de Vlaamse overheid extra financiële steun aan de audiovisuele sector. Via Screen Flanders 
worden audiovisuele projecten (fictie-, documentaire- en animatiefilms en animatiereeksen) ondersteund, 
waarbij een deel van de bestedingen specifiek in het Vlaamse Gewest gebeuren. Het Agentschap Innoveren 
& Ondernemen behandelt het dossier, terwijl het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) de communicatie en de 
promotie van de maatregel verzorgt. Er werd bij begrotingsopmaak 2020 een budget van 3,75 miljoen euro 
voorzien waarvan 250.000 euro voor het VAF.  

Voor de drie oproepen in 2019 werden in totaal 49 steundossiers ingediend en werd aan 30 dossiers een 
steunbudget van 4,44 miljoen euro toegekend. Voor 2020 staan er twee oproepen op de agenda. 
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2. Instrumenten binnen PMV 

 
PMV heeft één eenvoudige boodschap naar ondernemend Vlaanderen: elk goed ondernemingsplan of project 
in Vlaanderen dat wordt gedragen door een degelijk team, moet financiering kunnen vinden en PMV heeft 
alle instrumenten om de ontbrekende stukken in die financiering te helpen invullen.  

PMV werkt daarvoor met  twee  merken: het overkoepelende moedermerk “PMV” en het dochtermerk 
“PMV/Z”.  

“PMV/Z” werd gecreëerd speciaal voor starters, zelfstandige ondernemers en kleinere kmo’s. Mensen met 
goede ideeën kunnen er terecht voor gestandaardiseerde leningen tot 700.000 euro, voor de registratie van 
een Winwinlening of voor een waarborg tot 1,5 miljoen euro. 

Binnen het merk “PMV” zullen meer mature groeibedrijven en de innovatoren van de toekomst kunnen 
blijven rekenen op de expertise en het maatwerk van de PMV-investeringsmanagers. Zij monteren 
financieringsoplossingen met kapitaal, leningen en waarborgen, of een combinatie daarvan. In 2019 werden 
er voor 65,3 miljoen euro aan leningen, 172,6 miljoen euro aan kapitaal en 348,2 miljoen euro aan waarborgen 
toegekend. Daarnaast investeert PMV indirect in Vlaamse bedrijven via fondsen. Hiervoor heeft PMV in 2019 
kapitaal toegezegd aan 25 investeringsfondsen ten belope van 241 miljoen euro. 

We gaan nu dieper in op de instrumenten van enerzijds PMV en anderzijds PMV/Z. 

2.1. PMV 

A. Kapitaal 

Als starter, scale-up of sterke groeier heeft een bedrijf meestal onvoldoende stabiele cashflows en moet er 
nog een belangrijke investeringsperiode overbrugd worden. Dan ligt het aantrekken van (risico)kapitaal voor 
de hand.  Maar ook in een latere fase kan een bijkomende kapitaalinjectie belangrijk zijn, denk bijvoorbeeld 
aan verdere internationale expansie of snelle groei.  

Als actieve maar ‘geduldige’ investeerder is PMV een aandeelhouder die jaren samen met de bedrijven aan 
de toekomst wil bouwen. PMV neemt hierbij een actieve rol, zowel bij de structurering van de 
financieringsronde (waarbij er rekening wordt gehouden met zowel de noden van het ondernemingsteam 
als met die van co-investeerders) als in de opvolging na investering. Hierbij komt de uitgebreide ervaring 
van PMV als financiële investeerder en het sinds jaren uitgebouwde netwerk in allerlei sectoren, uitstekend 
van pas. 

PMV verschaft risicokapitaal – steeds in cofinanciering met de markt - aan seed, early stage tot meer mature 
ventures met heel uiteenlopende financieringsbehoeften gaande van (heel) beperkte tickets (dewelke meestal 
gestructureerd worden als converteerbare achtergestelde leningen) tot grote tickets (veelal gestructureerd 
als kapitaal of een combinatie van beide).  

Een goed onderbouwd en realistisch businessplan, competent managementteam met een duidelijk visie en 
engagement en positieve impact op de Vlaamse economie, zijn belangrijke criteria voor elke 
investeringsbeslissing. Sterke teams maken het succes van uw onderneming. PMV evalueert de 
businessplannen grondig en toetst deze op hun haalbaarheid. Daarbij wordt er onder meer gekeken naar 
technische haalbaarheid, marktpotentieel, USP tov de concurrentie, commerciële aanpak, een realistische 
inschatting van de kosten, de (volledige) financieringsbehoefte en het exit potentieel. 

ewi-vlaanderen.be/speurgids



   
 

54 

Zoals elke kapitaalverschaffer investeert PMV om financiële meerwaarde te creëren, maar voor PMV is het 
ook van belang maatschappelijk meerwaarde op te bouwen zodoende bij te dragen aan de welvaart in 
Vlaanderen. 

B. Leningen: PMV-bedrijfsleningen 

PMV-bedrijfsleningen zijn financieringsoplossingen op maat met een lange looptijd voor kmo’s en grote 
ondernemingen. Deze leningen bedragen minimum 350.000 euro en maximaal 5.000.000 euro. Ze kunnen 
zowel achtergesteld (voornamelijk “mezzaninefinanciering”) als niet-achtergesteld zijn. De leningen zijn 
complementair aan bestaande (of nieuwe) bankfinanciering. 

Via PMV-Bedrijfsleningen verstrekt PMV-kredieten op maat aan Vlaamse ondernemingen in het kader van: 

• financiering van materiële, immateriële en/of financiële investeringen, evenals de financiering van 
bedrijfskapitaal bij de uitbouw van activiteiten; 

• financiering van overnames van aandelen van een bestaande vennootschap, en/of overname van 
(een deel van) het handelsfonds. Deze overnames kunnen kaderen in een familiale opvolging, 
management buy-out (MBO) of management buy-in (MBI). Ook de instap van een financiële partij 
onder de vorm van een leveraged buy-out (LBO) behoort tot het werkkader; 

• herfinanciering van bestaande schulden om zo voldoende werkingsmiddelen in de onderneming te 
houden en ter versterking van de balans. 

C. Waarborgen: Gigarant 

Gigarant is er voor ondernemingen die behoefte hebben aan kredietwaarborgen boven 1,5 miljoen euro. De 
waarborg kan oplopen tot 80% van het onderliggende krediet. De maximale looptijd bedraagt acht jaar. Het 
fonds beschikt over een totaal garantiebudget van anderhalf miljard euro. Ter ondersteuning van de 
waarborgen kan Gigarant ook investeren via leningen en kapitaal. In 2019 werden vanuit Gigarant 14 
waarborgen toegekend, goed voor een totaal waarborgbedrag van 49 miljoen euro en een 
financieringsbedrag van 116 miljoen euro. 

Figuur 22 Gigarant: waarborgbedragen (miljoen euro) versus aantal verbintenissen (cumulatief) 
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D. Investeringen via fondsen 

PMV Fondsinvesteringen voorziet in het ter beschikking stellen van risico- en groeikapitaal via onafhankelijke 
fondsen.  

Zo investeert PMV samen met andere, private investeerders (‘limited partners’) in investeringsfondsen 
beheerd door onafhankelijke fondsbeheerders (‘general partners’). Het zijn deze fondsen die risicokapitaal 
dan wel groeikapitaal verschaffen aan resp. start-ups & scale-ups en kmo’s. 

Op deze manier activeert PMV Fund-of-funds het beschikbare risico- en groeikapitaal in Vlaanderen en 
kunnen de investeringsmiddelen aanzienlijk toenemen om de ‘first equity gap’ van start-ups en de ‘second 
equity gap’ van scale-ups te dichten en het groeitraject van kmo’s te ondersteunen.  

PMV Fondsinvesteringen heeft in 2019 kapitaal toegezegd aan 25 investeringsfondsen ten belope van 241 
miljoen euro.  

2.2. “PMV/Z” 

Speciaal voor zelfstandige ondernemers, starters en kmo’s lanceerde PMV in mei 2016 het nieuwe label PMV/Z. 
Hiermee vereenvoudigt PMV het financieringsaanbod voor deze doelgroep en benadert zij dit marktsegment 
beter en op een meer commerciële manier. Dit specifieke label werkt daarvoor met een “standaardoplossing 
op maat”, die specifieke financieringsinstrumenten groepeert: de Startlening+, kmo-cofinanciering, de 
Waarborgregeling en de Winwinlening. 

A. Startlening 

De Startlening van PMV/z is een achtergestelde lening voor alle starters (werkzoekenden én anderen) die 
nog niet of gedurende hoogstens 4 jaar actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep. Er kan tot maximum 
100.000 euro geleend worden. De lening heeft een looptijd van 3 tot 10 jaar en de rentevoet bedraagt 3% 
per jaar. In 2019 werden 86 startleningen aangegaan voor een gemiddeld bedrag van 51.112 euro. Dit betekent 
een totale investering van 4,4 miljoen euro. 

B. Cofinanciering 

De Cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum 350.000 euro, bestemd voor starters en 
bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd gecombineerd met een financiering van een andere 
partner, ofwel van een bank, investeringsfonds of crowdfunding platform waarmee PMV een 
samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid 
is van BAN Vlaanderen. Een financiering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De 
cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. PMV/Z komt tussen voor 
maximaal 50% van de totale investeringsbehoeften. In 2019 werden 91 Cofinancieringen aangegaan met een 
gemiddeld toegekend bedrag van 189.735 euro. Dit betekent een totale investering van 17,3 miljoen euro. 

C. Cofinanciering+ 

De Cofinanciering+ is een achtergestelde lening van minimum 350.000 euro en maximum 700.000 euro, 
bestemd voor starters en bestaande ondernemingen die al een positieve cash flow genereren De lening 
wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee PMV/z 
een samenwerkingsovereenkomst heeft. Een cofinanciering door meerdere van deze partijen is ook mogelijk. 
De cofinancier moet instaan voor minstens 20 % van de globale financieringsbehoefte. PMV/z komt tussen 
voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften. In 2019 werden 3 Cofinanciering+ aangegaan met 
een gemiddeld toegekend bedrag van 466.666 euro. Dit betekent een totale investering van 1,4 miljoen euro. 
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D. Waarborgregeling 

De Waarborgregeling wil tegemoet komen aan het tekort aan zekerheden waarmee ondernemingen vaak 
geconfronteerd worden, als zij een krediet willen verkrijgen van een bank. Ondernemingen die geen 
financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de 
waarborgregeling van PMV, bij 'financiële instellingen erkend als waarborghouder', tot 75% van de 
verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid en dit tot een maximum bedrag van 1,5 miljoen 
euro. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling.  

Figuur 23 Waarborgregeling: toegestaan waarborgbedrag, kredietbedrag en investeringsbedrag (miljoen euro) 

 
 

Van 2007 tot 2010 steeg het waarborgbedrag continu. Na een daling van de productie in de periode 2011-
2014, knoopte de waarborgregeling terug aan met groei vanaf 2015. In 2019 werd een recordbedrag van bijna 
295 miljoen euro aan waarborgen gerealiseerd in 1936 verbintenissen (Figuur 22). De hefboomwerking blijft 
nog steeds groot, in 2019 werd namelijk voor elke euro waarborg 2,5 euro aan investeringen gerealiseerd.  

Figuur 22 toont het aantal waarborgen en verbintenissen. 

Figuur 24 Waarborgregeling: waarborgbedragen (miljoen euro) versus aantal verbintenissen 
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E. Winwinlening 

De Winwinlening is een mechanisme van PMV dat het voor kmo’s gemakkelijker maakt om financiering te 
vinden in hun directe omgeving. In juli 2013 werd het maximumbedrag opgetrokken tot 200.000 euro per 
kredietnemer. Voor deze gedeeltelijk gewaarborgde lening met fiscaal voordeel werden er in 2019 2.630 
leningen geregistreerd bij PMV, voor een totaal financieringsbedrag van 62,5 miljoen euro. 

Figuur 25 Winwinlening: bedragen (in miljoen euro) versus aantal verbintenissen 

 

2.3.  Media Invest Vlaanderen 

Media Invest Vlaanderen (MIV) is een joint venture tussen VRT, de Vlaamse Openbare Omroep (50%); en PMV 
NV, de onafhankelijke investeringsmaatschappij van het Vlaams Gewest (50%). PMV en VRT wensen hun 
krachten en expertise te bundelen om samen €10 miljoen te investeren in beloftevolle bedrijven binnen het 
Vlaamse media-ecosysteem. MIV streeft ernaar om een rendabele investeringsportefeuille uit te bouwen en 
de professionalisering en het internationaal potentieel van de Vlaamse mediasector te ondersteunen en 
versterken. 

Media Invest Vlaanderen investeert via (converteerbare) achtergestelde leningen en/of kapitaalparticipaties 
van €250.000 tot €1.000.000 (richtbedragen). Voor hogere bedragen kan partner PMV aanvullend optreden. 
Naast de financiële middelen, stellen VRT en PMV hun uitgebreid netwerk en expertise ter beschikking van 
de ondernemers. 

 

3. Instrumenten binnen de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM) 

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. LRM zorgt 
voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die duurzame jobs in Limburg creëren, kunnen groeien. 
Samen met de troeven van de regio Limburg, zorgen de financiële middelen en expertise van LRM voor een 
unieke voedingsbodem. LRM heeft vier kernactiviteiten. 

Als risicokapitaalverschaffer voorziet LRM bedrijven met een veelbelovend plan van de nodige financiële 
middelen om hun groeiplannen te helpen realiseren, van start-ups over groeiende KMO’s, tot grote 
ondernemingen. LRM is een investeringsmaatschappij die impact wil hebben. LRM streeft bij haar 
investeringen naar winstgeneratie en werkt als een rollend fonds. Iedereen die met impact onderneemt in 
Limburg kan aankloppen bij LRM. In die zin is de Limburgse Investeringsmaatschappij een generalist, maar 
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door de jaren heen werden wel specifieke competenties opgebouwd rond een aantal sectorgeoriënteerde 
investeringsthema’s: Technologie & Diensten, Slimme Maakindustrie, Duurzame Samenleving, Gezondheid & 
Zorg, en Erfgoed & Vrijetijdsbeleving. Die focus zorgt ervoor dat LRM actief kan bijdragen tot de 
transformatie van het economische DNA van Limburg en dat portfoliobedrijven kunnen rekenen op 
relevante introducties binnen een uitgebreid netwerk.  

LRM ontwikkelt en beheert ook innovatief vastgoed om een stimulerend omgevingskader te scheppen voor 
ondernemers en doet dat aan de hand van campussen – zoals Corda Campus, DronePort en Thor Park –, 
een uitgebreid incubatorennetwerk van negen sectorspecifieke incubatoren, bedrijventerreinen – zoals 
Kristalpark III in Lommel – en sectorspecifieke infrastructuur. LRM bouwt op die manier mee aan de 
werkplekken van de toekomst.  

Investeringen in innovatieve bedrijven, vastgoed en infrastructuur versterken de kennisopbouw en stoppen 
de ‘brain drain’. Het is dat verstrengelde aanbod van risicokapitaal en infrastructuur dat LRM uniek maakt. 

Daarnaast investeert LRM in belevingsvastgoed om de aantrekkingskracht en het toeristische potentieel van 
de regio te helpen vergroten en om duurzame jobs te realiseren. Vandaag werkt LRM aan de herbestemming 
van be-MINE – de voormalige mijnsite van Beringen – en Terhills, de voormalige mijnsite van Eisden in 
Maasmechelen/Dilsen-Stokkem. LRM investeert er gericht in toeristische projecten en bovenregionale 
attracties die een positief langetermijneffect hebben op de regio.  

Tot slot zet LRM in op innovatieve en impactvolle klimaatprojecten en eco-initiatieven die niet alleen 
kaderen binnen het eigen (klimaat)investeringsplan, maar ook binnen de Vlaamse en internationale 
klimaatdoelstellingen. LRM heeft de expertise en de middelen in huis om strategische impactprojecten in de 
groene energieproductie te realiseren: windmolens, zonne-energie, energieopslag… Bij de hernieuwbare 
energieprojecten gaan economie en ecologie steeds hand in hand. LRM engageerde zich ook om haar steentje 
bij te dragen aan de ‘Sustainable Development Goals’ of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de 
Verenigde Naties.  

In 2019 investeerde LRM 58,900 miljoen euro in 63 bedrijven en projecten (zie Figuur 24). 

Figuur 26 Evolutie van het Investeringsvolume (in 1000 euro) en het aantal investeringsdossiers LRM, 2005 - 2018 

 

Om de drempel naar groeifinanciering zo laag mogelijk te houden voor de Limburgse kmo’s, heeft LRM twee 
standaardproducten geïntroduceerd: de KlimOp-lening en de Plus-lening. Daarnaast zijn er verschillende 
mogelijkheden om groeiverhalen van bedrijven te ondersteunen door middel van risicokapitaal. 

53
38

15
54

2

10
01

2

29
52

7

53
57

9

56
48

4

60
71

9

49
30

4

53
60

4

81
70

0

62
82

0

58
60

0

84
91

7

66
02

3

58
90

0

15 17 21
27

40
45 47 49

58

86

104

89
84

73
63

0

20

40

60

80

100

120

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

investeringvolume investeringsdossiers

ewi-vlaanderen.be/speurgids



   
 

59 

A. LRM Plus-lening 

LRM heeft met de Plus-lening een gestandaardiseerde achtergestelde lening zonder waarborgen voor kmo’s, 
die aanvullend wordt verstrekt op een KlimOp-lening van LRM, bancaire kredieten en financiering met eigen 
middelen van de kmo zelf. Bankiers beschouwen de plus-lening quasi als eigen vermogen. Hierdoor is deze 
lening een hefboom voor meer bankfinanciering. In 2019 gingen zeven KMO’s deze lening aan voor een 
totaalbedrag van 1,745 miljoen euro. 

B. LRM KlimOp-lening 

Voor kleine ondernemingen voorziet LRM met de Klimop-lening een laagdrempelige achtergestelde lening 
van 50.000 euro tot maximum 250.000 euro. De rentevoet is vast (4%) en verlaagt tot 3% vanaf het moment 
dat de onderneming 5 nieuwe werkplaatsen creëert. De KlimOp-lening is zo een hefboom voor extra 
bankfinanciering. In 2019 gingen achttien ondernemingen een dergelijke lening aan voor een totaalbedrag 
van 2,330 miljoen euro. 

C. LRM Venture capital 

LRM financiert ondernemingen in een vroeg ontwikkelingsstadium met kapitaal. In 2019 werden 
tweeëntwintig ondernemingen met venture capital gefinancierd voor een totaalbedrag van 15,600 miljoen 
euro. 

D. LRM Private equity 

LRM financiert ondernemingen in hun groeifase of in een situatie van reorganisatie met risicodragend 
vermogen (private equity). In 2019 werden vijf ondernemingen gefinancierd voor een totaalbedrag van 2,889 
miljoen euro. 

E. LRM Mezzanine 

LRM geeft ook achtergestelde leningen (mezzanine) die tussen het eigen vermogen en de bank instaan. In 
2019 verstrekte LRM geen nieuwe mezzanineleningen. 

F. LRM Infrastructuur  

LRM investeerde in 2019 ten slotte 34,418 miljoen euro in tien infrastructuurdossiers.  
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4. Instrumenten binnen GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met 40 jaar ervaring in private equity en venture capital. 
Gimv is sinds 1997 genoteerd op Euronext Brussel en beheert ongeveer 1,2 miljard EUR aan investeringen in 
50 portefeuillebedrijven. Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv 
ondernemende en innoverende bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie 
tot marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries 
en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt 
van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van 
deskundigen. 

INVESTERINGSCRITERIA 

- ambitieuze en innovatieve bedrijven met een sterk groeipotentieel 
- kleine tot middelgrote bedrijven met een ondernemingswaarde tot 250 miljoen EUR  
- bedrijven met een kapitaalbehoefte van 5 tot 50 miljoen EUR 
- bedrijven met hoofdzetel in de Benelux, Frankrijk en de DACH-landen  
- bedrijven met een sterk management, een heldere bedrijfsvisie en een strategie gebaseerd op 

duurzame waardecreatie en een betekenisvolle meerwaarde voor de samenleving 

De maatregelen hier besproken zijn geen overheidssteun in strikte zin en Gimv is evenmin onderdeel van de 
Vlaamse overheid: via VPM en met 26,82% van de aandelen is de Vlaamse overheid wel de grootste 
referentieaandeelhouder van Gimv.   
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5. Instrumenten binnen de sociale economie: het Sociaal Investeringsfonds 
(SIFO) 

Het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) verleent voordelige leningen aan bedrijven uit de sociale economie. De 
doelgroep zijn ondernemingen die focussen op die sectorwerkgelegenheid en werkgelegenheid voor mensen 
met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn ook een democratische besluitvorming en  
voorrang van realisatie van het maatschappelijk doel op de vergoeding van de aandeelhouders, belangrijk.  

Het Sociaal Investeringsfonds doet dat door trekkingsrechten te verlenen aan erkende financiers (Socrowd, 
Hefboom, Trividend en Trividend Provincie Antwerpen). Trekkingsrechten geven de erkende financiers het 
recht om cofinanciering te krijgen van het SIFO.  

Zij kunnen die gebruiken om, samen met eigen middelen, organisaties te financieren die actief zijn in de 
sociale economie. Het SIFO komt tussen bij volgende financieringen: investeringskredieten, 
bedrijfskapitaalkredieten, achtergestelde leningen en overbruggingskredieten.  

A. Socrowd 

Socrowd staat voor Sociale Crowdfunding en werd opgericht in juni 2013, als eerste sociaal 
crowdfundingplatform voor Vlaanderen en Brussel. Socrowd geeft financiële zuurstof aan duurzame en 
sociale initiatieven in de sectoren Onderwijs, Socio-Cultureel, Welzijn, Noord-Zuid, Sociale Economie en 
Ecologie. Socrowd geeft renteloze leningen die voor 1/3 bestaan uit kapitaal dat door de ontvanger is 
gecrowdfund in zijn omgeving. Socrowd legt daar vanuit zijn eigen kapitaal 2/3 van het bedrag bij, in de 
vorm van een rentevrije lening.  Zo versterkt een crowdfundingsactie de banden met de achterban en kan 
de organisatie ethisch geld lenen aan een laag tarief. Door een solide begeleiding klokt bijna ieder project 
af op minstens 100% van het doelbedrag.  

Binnen PMV wordt Socrowd erkend door twee ondersteuningsfondsen: 

• Waarborgbeheer NV: erkenning als waarborghouder 

• Sociaal Investeringsfonds: erkenning als cofinancier. 

B. Hefboom & Impulskrediet 

Hefboom ondersteunt sociaal en duurzaam ondernemen. Hefboom doet dat door het verschaffen van advies, 
dienstverlening en financiering van de sociale en duurzame economie. Hefboom financiert organisaties die 
zich inzetten voor een sociale en duurzame samenleving, ondernemingen zoals maatwerkbedrijven, 
organisaties werkzaam in gezondheid, gelijke kansen, welzijn, sociaal-cultureel werk, non-profit, ecologie en 
duurzaamheid. Hefboom beheert daarnaast ook financieringsproducten op maat van een sector of een 
specifieke doelgroep zoals Impulskrediet, Culturkrediet en Renteloze Kunstlening. 

Voor die financiering werkt Hefboom samen met het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) onder de vleugels van 
PMV. Het SIFO cofinanciert kredieten van Hefboom aan sociale economie organisaties die sociale 
tewerkstelling creëren. Hefboom is een door het SIFO erkend financier.   

Impulskrediet verstrekt microkredieten tot 25.000 euro aan (startende) ondernemers in Vlaanderen en 
Brussel die omwille van bepaalde redenen niet (meer) terecht kunnen bij een reguliere bank. Op die manier 
krijgen kansengroepen de mogelijkheid om uit een negatieve maatschappelijke en sociale spiraal te stappen, 
hun zakelijke plannen concreet gestalte te geven en hun professionele leven een duwtje in de rug te geven. 
Voor het verschaffen van de microkredieten werkt Impulskrediet ook samen met het SIFO die tevens de 
microkredieten van Impulskrediet cofinanciert.  
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Hefboom werkt ook samen met PMVz als erkend waarborghouder in het kader van de Waarborgregeling en 
is een aanbrenger van dossiers voor PMVz leningen zoals de Startlening. Hefboom is ook erkend als 
garantiehouder binnen het Europese EaSI-programma voor sociale ondernemers. 

C. Trividend 

Trividend cv is het Vlaams Participatiefonds voor de sociale economie. Trividend ondersteunt sociaal 
ondernemerschap door risicokapitaal ter beschikking te stellen aan bedrijven die bijdragen aan de 
tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan sociale ondernemingen die 
bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Trividend 
financiert enerzijds via achtergestelde en converteerbare leningen van 50.000 tot 450.000 euro en anderzijds 
via participaties voor 50.000 tot 150.000 euro. Voor grotere bedragen wordt vaak samengewerkt met andere 
financiers. Dankzij de steun van haar aandeelhouders, de Vlaamse overheid, SIFO en Waarborgbeheer NV 
kan Trividend gunstige tarieven aanbieden. 

D. Trividend Provincie Antwerpen 

Trividend Provincie Antwerpen is een fonds dat achtergestelde leningen van €10.000 tot €50.000 verschaft 
aan bedrijven uit de sociale economie in de provincie Antwerpen.  

De toegekende lening moet minstens twee van de volgende doelstellingen beogen: 
• meer doorstroom van kansengroepen op de arbeidsmarkt bewerkstelligen 
• nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren, 
• een samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie bevorderen of tot stand brengen. 
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